
 

Vacature: Buyer Assistant / Inkoop Assistent 
32-40 uur, Cuijk 

 

Wij leggen onze nieuwe Buyer Assistant graag in de watten! 

Alles wat dierenartspraktijken in Nederland nodig hebben, levert Covetrus. Ons inkoopteam zorgt 

ervoor dat we nooit ‘nee’ hoeven te verkopen. Ben jij de inkoop assistent die ervoor zorgt dat het 

inkoopproces op rolletjes loopt? 

Vanuit het Brabantse Cuijk richten zich iedere dag ruim honderd medewerkers op de distributie en 

verkoop van diergeneesmiddelen, dieetvoeders, medische disposables en instrumentarium. Covetrus 

Nederland is hier zelfs marktleider in en maakt deel uit maakt van een internationaal beursgenoteerd 

bedrijf. Wij geloven dat de beste zorg voor onze klanten hand in hand gaat met goede zorg voor ons 

eigen personeel. De sfeer in ons kantoor is gezond Brabants: open, eerlijk en met aandacht voor 

iedereen. Je wordt van tijd tot tijd getrakteerd op een stoelmassage als je dat fijn vindt en een 

fysiotherapeut kijkt mee naar je werkplek. Hier wil je werken, toch? Voor de uitbreiding van ons 

team zoeken we een enthousiaste Buyer Assistant. 

Dit is jouw werk 

De afdeling operationele inkoop zorgt ervoor dat het dagelijkse inkoopproces soepel verloopt. Samen 

met vijf andere collega’s bewaak je de balans tussen voorraadbeschikbaarheid en voorraadkosten.  

Als Buyer Assistant werk je samen met twee andere Buyer Assistants en zorgen jullie als team ervoor 

dat de administratie van het inkoopproces zo soepel mogelijk verloopt. Je hebt de 

verantwoordelijkheid over je eigen deel van het assortiment waar je zorgt dat facturen en leverdata 

kloppen. Het systeem is zo ingericht dat je ook taken van je collega’s kunt overnemen wanneer 

iemand met vakantie of ziek is. De samenwerking op deze afdeling is heel hecht en ontspannen. Krijg 

je klantklachten of mankementmeldingen binnen? Geen paniek, jij vindt overal een oplossing voor en 

wordt hierin altijd door ons ondersteund.  

Dit ben jij 

• Deze functie vraagt om afgeronde MBO niveau 4 opleiding in een bedrijfskundige of 

administratieve richting. Wanneer je ervaring hebt met inkoopprocessen, is dat een 

voordeel. Maar is dat niet het geval en ben je een snelle leerling, dan spijkeren we je graag 

bij. 

• Je bent vaardig in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.  

• Met Excel kun je prima uit de voeten en wanneer je SAP ECC of SAP S4Hana kent, is dat heel 

fijn.  

• Je bent klantgericht en commercieel tegelijk. Het geeft jou voldoening om overal een 

oplossing voor te vinden. Je raakt niet snel in paniek. 

• Zelfstandig werken vind je fijn, maar je bent ook een teamplayer.  

 

 Wat wij jou bieden 

• Dit is een baan met zekerheid waar alles goed geregeld is. Je werkt voor de grootste 

veterinaire groothandel van het land. We bieden een jaarcontract, dat we graag omzetten in 

een vast contract als de klik wederzijds is. 



 

• Het salaris is marktconform en afhankelijk van je ervaring en vaardigheden. We maken het 

voor jou beslist de moeite waard. Ook is er een bonus op basis van behaalde doelstellingen. 

• De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Wat dacht je van 36 verlofdagen? Je kunt 

ook gebruik maken van diverse collectieve verzekeringen. 

• Ons kantoor is gemakkelijk bereikbaar en heeft voor jou een prettige werkplek voorbereid. 

Een fysiotherapeut onderzoekt of je bureau en stoel op jou zijn afgestemd. Onze eetruimte is 

helemaal vernieuwd en buiten op een groot grasveld staan picknicktafels waar je samen met 

collega’s heerlijk in het zonnetje kunt zitten. 

• De sfeer in jouw team is uitstekend. Je hebt vijf directe collega’s die altijd voor je klaarstaan. 

Ook met de andere afdelingen is het contact goed. Iedereen kent elkaar en de deur van de 

directie staat altijd voor jou open.  

Laten we kennismaken 

Is je interesse gewekt?  Dan zien we graag jouw motivatiebrief en cv tegemoet via hr@covetrus.nl  

Als je eerst nog iets meer wilt weten over de functie, neem dan contact op met Eelco de Jong, via  

e-mail eelco.dejong@covetrus.com.  
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